
البققدي الخلققود بققه  يققراد)) فيها (( خالدينتعققالى:  قققوله أن فالمهم
بهقا يققراد إنشققائية جملقة الجملقة  هقذه)) المتكبرين مثوى (( فبئس

فعققل هنققا  فققبئس)) المتقين دار (( نعم المدح في هذا الذم, ويقابل
بل,ء, ولهققذا كلهققا دم كلهققا دار الدار هذه أن الذم, والمعنى به يرد إنشائي
 . المتكبرين مثوى بئس بأنها وصفت
؟ مراده  ما) عمله من شر الكافر ( نية: حديث:  الطالب
أن قققائله مققراد الرسققول, وثانيققا عن صحيحا حديثا ليس هذا : أول الشيخ

المريققض المعنققى, فالنسققان هققذا بعملققه يققدرك ل ما بنيته يدرك النسان
لققم مققا بالنيققة أدرك هققذا عليه الله أوجب بما يقوم صحيح أنه يتمنى الذي
وهققو الشققر نققوى إذا للشققر, النسققان بالنسبة أيضا بالعمل, وكذلك يدرك
عليققه النققبي قققول ذلك بالنية, دليل لكن الفاعل معاقبة يعاقب عنه عاجز

رجققل هناك وكان مال عنده ليس الذي الفقير الرجل في والسلم الصل ة
لللي أن الرجل: لللو هذا , فقالالله مرضا ة غير في المال ينفق آخر

عليلله الللله صلللى النللبي قللال فلن عمللل به لعملت فلن مال
).  سواء الوزر في فهما بنيته وسلم: ( فهو

مر أنه مع للية بسبعة جهنم أبواب حصرنا فيكم الله بارك : شيخ الطالب
) اسللما وتسللعون تسعة لله ( إن وجققل عققز اللققه أسققما,ء فققي معنا

وجققه الحصققر, مققا علققى يققدل ل أنققه قلنققا الثمانية الجنة أبواب في وكذلك
 ؟ الية هذه في الحصر
صلى قوله في له مفهوم ل العدد أن قلتم يقول: إنكم يسأل : هذا الشيخ

دخل أحصاها من اسما وتسعين تسعة لله ( إن:  وسلم عليه الله
أخققرى, أسققما,ء للققه الحصققر, وأن علققى يققدل ل العققدد هققذا  قلتم) الجنة
وأبققواب جهنققم أبققواب فققي الحصققر العققدد بإفققاد ة أو بالحصر نقول فلماذا
 ؟ الجنة

وتسللعين تسللعة لله ( إن:  قققوله وهققو الول نقققول: أمققا أن الجواب
مسققعود بققن اللققه عبد حديث بدليل للحصر ليست أنها قلنا  فإنما) اسما
أو نفسللك به سميت لك هو اسم بكل ( أسالك:  قال الغم حديث
فللي بلله استأثرت أو خلقك من أحد علمته أو كتابك في أنزلته

ل فققإنه عنققده الغيققب بعلققم مسققتأثرا الله كان  وإذا) عندك الغيب علم
ه, فمقن اسقتأثر اللقه لن يدركه أن للنسان يمكن ل العقدد أن قلنقا ثقم ب

أن المعنى وأن)  اسما وتسعين تسعة لله ( إنقوله:  في له مفهوم
الجنة.  دخل أحصاها من اسما وتسعين تسعة الله أسما,ء من



القرآن, فإن صريح خل ف مؤبد ة ليست النار بأن القول أن : قلنا الطالب
؟ جائز الوعيد وإخل ف وعيد هذا أن القائل هذا قال

أمققر فققي إل جققائز الوعيد إخل ف نقول ل يمكن, لننا ل هذا : نقول الشيخ
جهنم فجزاؤه متعمدا مؤمنا يقتل (( ومنمثل:  منه لبد ضروري

عققن أجيققب الققتي الجوبققة بعض ) هذه) عليه الله وغضب فيها خالدا
للمخلققف, ومققدح ثنا,ء وهو كرم الوعيد وإخل ف وعيد هذا أن بها الية هذه
إن نقققول راسخا, لننققا جوابا ليس يهز جواب الواقع في الجواب هذا لكن
اليققة كرامققة, وأمققا أو عقوبققة مققن بققه وعققد مققا أي الميعققاد يخلققف ل الله

وهققو الثققاني المعنققى على الخلود يحمل القتل آية  في)) فيها (( خالدا
. تناقض هناك ليس الطويل, وبهذا المكث
ررالرجيم:  الشيطان من بالله : أعوذ القارئ بب رص ففا نن ((  فد بإ رع به فو نل قق ال فح
نما بإ فك فف نن في بر فض نن رع بذ ي فب نللل رم ا نه ند بعلل رو فن فك فأ ننلل في نف فو فت فنللا فن ري فل بإ فن فف نعللو فج رر * ني
رد فق فل فنا فو رل فس رر أ

لل ف نس رن نر فك بم بل رب رم فق نه رن رن بم فنا فملل رصلل فص فك فق ريلل فل رم فع نهلل رن بم فو
رن رم فم رص فل نص رق فك فن ري فل فما فع فن فو لل فكلا نسلو فر رن بل في فأ بت رأ لة فيل فيل نل ببيآ بن بإ رذ بإ ببل
به نل فذا ال بإ فء فف نر فجا رم به فأ نل في ال بض قق نق فح رل فر ببا بس فخ فك فو بللل فنا فن نه نلللو بط رب نم رل * ا
نه نل بذ ي ال نل فل ا فع نم فج نك فم فل فعا رن فل نبوا ا فك رر فت فها بل رن فها بم رن بم فن فو نلو نك رأ رم فت نكلل فل فو  *

فها نع بفي بف فنا نغوا فم نل رب فت بل فها فو ري فل لة فع فج رم بفي فحا نك بر ندو فهللا نص ري فل فع فلللى فو فع فو
بك رل نف رل فن ا نلو فم رح رم نت نك بري ني فو به *  بت فيا ن ي آ فأ بت فف فيا به آ نل فن ال نرو بك ). ) نتن
وعلى محمد نبينا على وسلم الله وصلى العالمين رب لله : الحمد الشيخ

وتعققالى تبققارك الله قول الدين يوم إلى بإحسان تبعهم ومن وأصحابه آله
بهققذا المققراد هو  ما)) جهنم أبواب (( ادخلوالهم:  يقال النار أهل في

آمنين بسلم (( ادخلوهاالجنة:  أهل في تعالى وقوله الهانة؛ ؟ المر
يختلققف الكلمققات أن هققذا مققن طيب. نأخققذ الكرام ؟ بالمر المراد ما)) 

الكلمققات أن العلققم لطققالب عظيمة فائد ة السياق, وهذه باختل ف معناها
ا سقياق في معنى لها كان كلمة السياق, فكم باختل ف معناها يختلف وله
طيب.  آخر سياق في آخر معنى

سققور ة فققي ؟ هققذا أبققدا. دليققل نعققم ؟ أبققدا فيهققا يخلققدون النققار أهققل هل
ليغفللر الله يكن لم وظلموا كفروا الذين (( إن الحزاب, والثاني

)) أبللدا فيهللا خالللدين جهنم طريق إل طريقا ليهديهم ول لهم
الجن.  سور ة النسا,ء, وفي سور ة في
إن (( فاصللبر:  وتعالى تبارك الله قال الله شا,ء إن اليوم درسنا نبدأ ثم

آلققه وعلى عليه الله صلى للرسول هنا ) اصبر: الخطاب) حق الله وعد



وسلم.  
اللققه أن منهققا ) يسققتفاد) الكللافرين الله يضل (( كذلكتعالى:  قوله

وصققف علققى علققق إذا الحكققم أن الدللققة لكفره, وجه الكافر يضل تعالى
الكفر الضلل, إذن هنا الكفر على علق له, فالذي علة الوصف ذلك كان

الللله أزاغ زاغللوا (( فلمللا:  تعالى الله قول هذا للضلل, ويؤيد سبب
). ) قلوبهم

اللققه ضللهم, لن في السبب هو فإنه ضل إذا الضال أن ذلك على يتفرع
(( الله:  وجققل عققز اللققه يقققول لسققمعه, ولهققذا خيرا فيه علم لو تعالى
تكون حيث أعلم الله أن تعني الية ) وهذه) رسالته يجعل حيث أعلم

شققخص فققي الرسققالة أثققر يكون حيث معين, وكذلك شخص في الرسالة
الهداية. الرسالة معين, وأثر

الللله يضل (( كذلكالقدريققة:  علققى الققرد الكريمققة اليققة فوائققد ومققن
؟ ذلك ) وجه) الكافرين

سقبحانه للقه مخلوققة ليسقت العبقاد أفعققال أن يقولون : القدريةالطالب
وتعالى.
بها. لله علقة : ولالشيخ

يضلهم. الذي هو وتعالى سبحانه الله أن تدل الية : لكنالطالب
القدرية.  على رد بذلك : نعم, فيكونالشيخ
إن نقققول أن عقيققد ة درس الققدرس يكققن لققم وإن المناسققبة بهققذه ينبغققي
العباد:  أفعال في أي ووسط طرفين إلى الباب هذا في انقسموا الناس
له عليها, وليس مجبور لله, والعبد مخلوقة العباد أفعال يقول من فمنهم

ليققس فالنسققان الخالق هو الله كان شي,ء, وإذا كل خالق الله إراد ة, لن
تدبير.  له

بققه علقققة للققه وليس باختياره فاعل النسان إن بالعكس قال من ومنهم
طرفان.  هذان

بمشققيئة مقققرون فعلققه لكققن باختيققاره فاعققل النسان إن قال من ومنهم
الوسط.  هو الله, وهذا

ينظققر مققن الناس من أن المور هذه مثل في الضلل أسباب أن واعلموا
نصا, فالجبريققة ويدع نصا يأخذ أنه واحد ة, بمعنى زاوية من النصوص إلى
ومققا اللققه إلى فقير النسان وأن الله خلق وعموم الله مشيئة عموم رأوا

وجه على وفعله اختيار ول إراد ة له ليس النسان ذلك, فقالوا: إذن أشبه
الجبار. 



تعققالى له, واللققه مكره أحدا أن يحس ول يفعل النسان أن رأوا والقدرية
مسققتقل فهققو الزكققا ة وآتققوا الصققل ة أقققاموا إليققه, فقققال الفعل أضا ف قد

آخققر, جققانب مققن وتركققوا جققانب مققن علقة, فأخققذوا فيه لله ليس بعمله
ووسققط طرفيققن علققى مختلفيققن رأيتهققم إذا العلمققا,ء خل ف جميققع وهكذا
جانبققا وتققرك الدلققة مققن بجققانب أخققذ منهما واحد كل الطرفين أن فاعلم
آخر.  

بغيللر الرض فللي تفرحللون كنتللم بمللا (( ذلكم:  وجل عز قال ثم
آخره.  ) إلى) الحق

كنتم (( بماقققوله:  مققن يؤخققذ السققباب إثبققات الكريمققة الية هذه في
للسببية.  هنا البا,ء  لن)) تفرحون

أقققوال: طرفققان ثلثققة علققى السققباب فققي اختلفوا الناس أن أيضا واعلم
ووسط. 

وجققد إذا أنققه يعنققي بنفسققها فاعلققة وأنهققا السباب أثبت الناس من طر ف
ولبد.  المسبب وجود لزم السبب
لققو تققؤثر, لنققك ل السققباب وقققالوا السققباب تققأثير أنكرت أخرى وطائفة
هنا شرك, إذن وهذا اليجاد في شريكا لله لثبت بسبب متأثرا هذا جعلت

طرفان: 
السققبب وجققد مققتى أنققه بمعنققى بنفسها مؤثر ة وأنها السباب يثبت طر ف

بذاته. مؤثر فالسبب المسبب وجود لزم
تقأثيرا للسقباب جعلققت لقو للسقباب, لنقك تقأثير ل تققول أخرى وطائفة
وجل.  عز الله مع موجدا جعلت حيث الله مع أشركت
أودع بمققا لكن بنفسها ل لكن شك ل مؤثر ة السباب قالت الثالثة الطائفة

لسققلب تعققالى اللققه شققا,ء مؤثر ة, ولو بها صارت التي القوى من فيها الله
والجماعققة السققنة أهل مذهب وهو وسط قول تؤثر, وهذا فلم القوى تلك
والعقل.  السمع يوافق الذي وهو

السققباب مثبتققو فانكسققرت؛ بحجققر زجاجققة رمققى مثل: رجققل لققك أضرب
لققم الحجققر يقولققون السققباب بققذاته, ونققافو الحجققر كسرها الذي يقولون
بالحجر, بالحجر, وليس رميها عند الزجاجة انكسرت لكن الزجاجة يكسر
بقيققة عنققدها, وكققذلك الشققي,ء حصققل فقققط, أمققار ة أمققار ة الحجققر وإنمققا

جعققل بمققا السققبب فهققو الزجاجة كسر الحجر يقولون السباب, والوسط
قابليققة, تقبققل من الزجاجة في جعل قو ة, وبما من الحجر في تعالى الله

الحق.  هو النكسار, وهذا



أن يقولقون الققذين السققباب مثبتقو فاحترق؛ ورقا النار في ألقينا النار في
السققباب ولبد, ونافو الورقة أحرقت يقولون: النار بنفسها تؤثر السباب
فققي إلقائهققا عند الورقة احترقت ولكن الورقة تحر ف لم النار أن يقولون

اللققه جعققل بمققا بالنققار الورقققة يقولققون: احققترقت بالنار, والوسط ل النار
ذلققك, قابليققة مققن الققورق فققي جعل إحراق, وبما قو ة من النار في تعالى
هنققاك تحققترق, لن ول النققار فققي النار, تلقققى تضاد مواد الن يوجد ولهذا
الراجح.  هو القول وهذا السبب تأثير من يمنع مانعا

القتي العظيمقة النقار في ألقي والسلم الصل ة عليه إبراهيم إلى تروا ألم
فيهققا ورمققوه المنجنيققق فققي ألقوه حتى منها يقربوا أن ملقوه يستطع لم

(( كللونيلها:  قال الله للحراق, لكن سبب النار أن مع يحترق رميا, لم
عليققه, قققال وسققلما بققردا  فكققانت)), إبراهيلم عللى وسللما بلردا

مهلكققة, بردا لكانت سلما يقل ولم بردا كوني تعالى الله قال العلما,ء: لو
نققار, فققي يكققن لققم وكققأنه وسلما بردا وسلما, فكانت بردا قال الله لكن
لذاتها ل مؤثر ة أنها السباب تأثير في العلما,ء أقول من نقول: الصح إذن

القابلة.   المحلت في المؤثر ة القوى من فيها تعالى الله جعل بما ولكن
للعققذاب سققبب الحققق بغيققر الفققرح الكريمققة: أن اليققة هققذه فوائققد مققن

)). الحق بغير الرض في من: (( تفرحون والضلل
النققبي عققن الحديث في جا,ء محمود, ولهذا بالحق الفرح أن فوائدها ومن
فللذلك سلليئته وسللاءته حسنته سرته ( منوسلم:  عليه الله صلى

فبللذلك وبرحمتلله الللله بفضل (( قلتعالى:  الله  وقال) المؤمن
محمققود, والفققرح بققالحق ) فالفرح) يجمعون مما خير هو فليفرحوا

ول محمققودا ليققس بققاطل ول حقققا ليققس بمققا مققذموم, والفققرح الحق بغير
كراما.  مروا باللغو مروا إذا الرحمن عباد اللغو, ولكن من لنه مذموما

يفققرح, أن لبققد يسره ما أتاه إذا طبيعيا, النسان يكون الفرح أن اعلم ثم
كققانت إذا إل النسققان بققه يؤاخققذ ل هققذا أن إراد ة, ومعلققوم بققدون ينفعققل
. الخير دون بالسو,ء يفرح بحيث منحرفة طبيعته

علققى يققرد قققد أنققه بمعنققى تتققوارد السققباب الكريمة: أن الية فوائد ومن
أشد  والمرح)) تمرحون كنتم (( وبماقوله:  من تؤخذ سببان الشي,ء
الفرح. 
سققببان النسققان في يكون قد أنه بمعنى تتوارد الشرعية السباب وهكذا
فققإن الخققر؛ يقققوي واحققد كققل صققار اجتمعا فإذا الحب يوجب منهما واحد

أو الخققر دون السققببين بأحققد نأخققذ أننا نقول فهل السببان موجب اختلف



فيدرج أقوى أحدهما يكن لم الثاني, ما ؟ بموجبهما ونعمل بالسببين نأخذ
طيب.  الصغر به
يكقن لققم مقا منهمققا كققل بموجب أخذنا موجبهما واختلف سببان اجتمع إذا

بالقوى.  فيؤخذ أقوى أحدهما
الققزوج هققذا حققق في اجتمع امرأته, هنا ماتت زوج هو عم ذلك: ابن مثال
بهما, ؟ بهما أو بالتعصيب أو بالفرض يرث فهل تعصيب وجهة فرض جهة

بققالفرض ورث تعصيبا, فهنققا والباقي فرضا النصف له الزوج فنقول: هذا
وبالتعصيب. 

؟ يصققح ل أو بضعها ليملك الزواج هذا يصح فهل تزوجها ثم أمة ملك رجل
أمتققه علققى النكاح يعقد أن للسيد يصح ل أقوى, ولهذا الملك يصح, لن ل

اليمين.  بملك بها يستمتع لكن
وتغققوط بققال سببان, رجل يجتمع قد أنه الكريمة الية من أخذنا أنا المهم

يختلققف لققم هنققا ؟ منهققا واحققد بكققل نأخذ للوضو,ء, هل موجبان سببان هنا
بتعققدد الموجب يقوى يختلف, لكن فل الوضو,ء هو الموجب الموجب, لن
مققن فائققد ة ل لن جميعققا بهمققا يأخذ نقول ل يختلف لم لما الموجب, لكن

طيب.  ذلك
اختلف وكفى, وإن بواحد أخذنا موجبهما اتحد فإن موجبان اجتمع إذا إذن

ويققترك بققالقوى فيؤخققذ أقققوى أحققدهما يكققن لققم مققا بهمقا أخذنا الموجب
الضعف. 

عذاب وهو الكفار إهانة منها  يستفاد)) جهنم أبواب (( ادخلوايقول: 
البدني. العذاب من أشد يكون قد القلبي العذاب قلبي, لن

القققرآن في جا,ء وقد أبواب لقوله أبوابا لجهنم أن الكريمة الية فوائد من
).) مقسوم جزء منهم باب لكل أبواب سبعة (( لهاالكريم: 

فيهللا (( خالللدينلقوله:  فيها النار أهل الكريمة: خلود الية فوائد ومن
سقناها التي الثلث باليات مؤبد الخلود أن فيه شك ل الذي  والصواب))

قليل. قبل
لقققوله: (( فققبئس جهنققم نققار علققى القققدح الكريمة: ثنققا,ء الية فوائد ومن

)). مثوى
مثللوى (( فبئسلقققوله:  التكققبر من الكريمة: التحذير الية فوائد ومن

يدخل ( لوسققلم:  عليققه اللققه صققلى النققبي قققال  ولهققذا)) المتكبرين
والعيققاذ  فققالكبر) كللبر مللن خردل حبة مثقال قلبه في من الجنة

النار. لدخول سبب بالله



للتطهيققر لدخولها سببا يكون الخلود, وقد مع لدخولها سببا يكون قد لكن
النار لدخول سبب فهذا له وردا الحق عن تكبر التكبر هذا كان فقط, فإن

مقع الخلققق علقى يتكقبر أن مثققل ذلقك دون التكقبر كقان التأبيد. وإن على
عققن يتكققبر أحققدا أظققن الشيا,ء, ول بعض عن يتكبر أو الخالق بحق القيام

شققي,ء عققن تكققبر إبليققس مطلقققا, لن كفرا كافر وهو إل الله أمر من أمر
ل فهققذا الحققق دون الخلققق علققى تكققبر من السجود, لكن وهو وكفر واحد
ذنب.  من فعل ما بمثل النار, يعاقب في يخلد

الدلققة, مققن الحكققام اسققتنباط في قويا يكون أن العلم طالب من وأحب
مققن كققثير علققم علققى يحصققل الدلة من الحكام استنباط على القادر لن
فائققد ة, ويققأتي عشققرين واحد ة آية من يستنبط إنسان من قليلة, كم أدلة

ثلثققة علققى حصققل مثل, الول فوائققد خمققس إل يسققتنبط ل آخققر إنسققان
تفرط ل مسألة هنا بالستنباط, ولكن وذلك الثاني عليه حصل ما أضعا ف

تحتمققل, فكققن ل مققا النصوص حملت فيه أفرطت إن لنك الستنباط في
ل أو حديث أو آية من مستنبطا الحكم يكون أن بين المر دار وسطا, وإذا

طيب.  يكون أل فالسلمة يكون
دللققة نبطققل ل حققتى يكققون أن الخر: السققلمة لك قال يكون أل قلت إن

عليققه دلققت اليققة أن تققتيقن لققم إذا لنققك أرجققح نقققول: الول النص. لكن
النفققي بيققن درجققة السققكوت نفيققت, انتبققه مققا سلمت, لنققك فقد وسكت

أثبققت إذا حق, لكن بغير الله على قلت تكن لم سكت إذا والثبات, فأنت
فالسققلمة حققق, إذا بغيققر اللققه علققى قلققت فقد عليه يدل لم ما النص في

ل تسكت, ولكن أن السلمة ل أو هذا على دل النص هل شككت إذا فيما
يدركه.  لم فهمك ولكن المر نفس في عليه دال يكون تنفي, فقد

 قلنا)) جهنم أبواب (( ادخلواتعالى:  قوله الولى الية : في الطالب
فققي للكرام, هققل الخرى الية وفي الهانة بمعنى هنا أن: ادخلوا, جا,ءت

الكلمققة إنمققا مجققاز ل القققرآن, فنقققول فققي بالمجاز قال من على رد هذا
المعنى. ؟ بحسب سياق كل في معناها يحمل
يكققون أفل للكققرام وتققأتي للهانة تأتي قلنا: ادخلوا إذا يقول : هذا الشيخ

كلمقة كقل نققول لننقا وذلقك ؟ مجاز فيه القرآن أن قال من على رد فيها
 ؟ فيه حقيقة فهي موضعها في

كققان المجققاز, ولهققذا نفققي علققى دللققة ذلققك في يكون ربما الجواب: نعم
فقي مجقاز ل أنقه اللقه رحمقه تيميقة ابقن السلم شيخ اختاره ما الصواب

علققى هقذا فققي اختلفققوا العلمقا,ء أن تعرفققون القرآن, وأنتققم في ول اللغة



أقوال: 
غيره.  ول القرآن في مجاز قال: ل من فمنهم
اللغة.  في ويجوز القرآن في مجاز قال: ل من ومنهم
واللغة.  القرآن في قال: المجاز من ومنهم
جميققع أن جنققي ابققن رأي هققذا مجققاز, وأظققن الكلم قال: كققل من ومنهم
مجاز, قلت: خيرا, زيدا, قال: هذا قال: ضربت إذا مجاز, حتى كله الكلم

يعيققن الققذي لن مجاز, وذلك أل الراجح مجاز, وهكذا, لكن هذا قال: خير
والقرائن.  السياق هو الكلمة معنى

(( للهانة المر أن على تدل  القرينة)) جهنم أبواب (( ادخلواولهذا: 
للكرام.  أنه على تدل  القرينة)) آمنين بسلم ادخلوها

؟ الحق ضابط فما ممدوح بالحق الفرح قلنا إليك الله : أحسن الطالب
فرح حق, إذا فهو بذلك فرح حق, فإذا هذا خيرا النسان فعل : إذا الشيخ

ابققن فققرح حققق, ولهققذا هذا بشي,ء أيده الله بأن فرح حق, إذا هذا بالمطر
فققي فققرأى الحققج فققي بققالتمتع الرجققل أفتى حين عنهما الله رضي عباس
مققبرور, فققأخبر وحققج متقبلة له: عمر ة يقول رجل أن ق الرجل أي ق منامه
العطاء من نعطيك حتى " انتظروقال:  بهذا ففرح عباس ابن بذلك

نحوها.  كلمة أو" 
بققالبغي هققو هل عليه ذم الذي قارون فرح فيكم الله بارك : شيخ الطالب

 ؟ أوتيه الذي بالمال أو
المرين.  بكل : فرح الشيخ

؟ مذموما ليس بالمال الفرح : يعني الطالب
بالمققال فققرح ممققدوحا, إذا يكققون وقققد مققذموما يكققون : ل, قققد الشققيخ

مققال, عنده وليس كتبا يشتري أن يريد إنسان يعني حق على به ليستعين
آلققه يشققتري أن يريد إنسان الكتب, لكن ليشتري يفرح المال الله فرزقه

هنققا لهو, فققالفرح آلة به فاشترى المال الله مال, فرزقه عنده وليس لهو
مذموم. 
؟ عليه يثاب هل النسان فرح : إذا الطالب
فققإنه بقالحق فققرح وقصققد, إذا نيقة حسققن على يدل نعم, لنه : أي الشيخ
للحق.  مريد أنه على يدل لنه ذلك على يثاب

رم:  القارئ نك بل فذ فما ((  رم بب نت رن فن نك نحو فر رف بض بفي فت رر ل
ف بر ا ري فغ قق بب فح رل فمللا ا بب فو

رم نت رن فن نك نحو فر رم نلوا فت نخ رد فب ا فوا رب فم فأ نن فه فن فج بدي بل فهللا فخا فس بفي رئلل بب فوى فف رثلل فم
فن بري قب فك فت نم رل رر ا بب رص نن ففا فد بإ رعلل به فو نللل قق ال نمللا فحلل بإ فك فف ننلل في بر فض نن رعلل بذ ي فب نللل ا



رم نه ند بع رو فن فك فأ نن في نف فو فت فنا فن ري فل بإ فن فف نعو فج رر ].77: )[غافر) ني
الفوائققد عققن الكلم عققن انتهينققا الرجيم الشيطان من بالله : أعوذ الشيخ

.  )) المتكبرين مثوى (( فبئستعالى:  قوله حتى
هققو ذلققك المؤمنين, وأن مثوى الجنة وأن الكافرين مثوى النار أن وذكرنا
مققات إذا الن النققاس بعققض يطلقققه مققا علققى سابقا الخير, ونبهنا المثوى
عقالم عقن صدر لو هذا أن الخير, وقلنا مثواه إلى انتقل قالوا: إنه الميت

يطلققق الققذي النسققان أن كفرا, ذكرنا ذلك كان يقول لما مريدا يقول بما
إنكققار مضققمونه كفققرا, لن هققذا كان له مريدا به عالما كان إذا الكلم هذا

بعث, وهققذه أل فمقتضاه القبور هو الخير المثوى جعلنا إذا أننا البعث, إذ
يؤمنققون ل ملحققد ة مققن المسققلمين, إمققا غيققر مققن متلقققا ة وهققي خطير ة

النظر صر ف يجب حال كل يقولون, على ما يدرون ل جهال بالبعث, وإما
ل أو القيامة يوم وسيبعث القبول إلى يقال: انتقل بها, وأن يعبر وأل عنها
آدم.   لبني مرحلة آخر هو هذا أن على دال يكون أل سيبعث, المهم يقال

أمر, والمققر فعل اصبر))  حق الله وعد إن (( فاصبرتعالى:  قال ثم
سيأتي.  كما الوجوب فيه الصل

فلن قققولهم: قتققل الحبققس, ومنققه الصققبر معنققى ؟ لغقة الصبر معنى فما
أخققص الشققرعي الصققطلح في لكنه قتل؛ ثم أمسك حبسا, أي أي صبرا

يرضي فيما تعالى الله يسخط عما النفس فهو: حبس الحبس مطلق من
الله. 
طاعققة على أقسام: صبر ثلثة إلى ينقسم الصبر إن العلما,ء قال ثم ومن
المرتبققة, فققي الثققاني وهو الله معصية عن القسام, وصبر أعلى وهو الله

أيضا.  المرتبة في الثالث وهو المؤلمة الله أقدار على وصبر
اللققه طاعققة علققى نفسققه النسقان يصققبر بأن الله طاعة على الول: صبر

عنققا,ء وإلى صبر إلى يحتاج بالمستحب, وهذا ذلك ويكمل بالواجب فيقوم
الطاعات فعل عليه يشق اليمان ضعيف اليمان, فإن ضعف مع ولسيما
بققالخير الطاعققة, ويعققدها فعققل علققى نفسه ويحبس يصبر أن إلى فيحتاج

الله, طاعة في يكون أن وذاهب, فإما ماشي الوقت إن والثواب, ويقول
علققى ذلققك لغققوا, فيحملهققا يكققون أن الله, وإما معصية في يكون أن وإما

وجهين:  من شاق الله طاعة على بطاعته, والصبر القيام
بققه, فهنققا بالقيققام البدن تعب وجه به, ومن بالقيام النفس إلزام وجه من

أعلققى هققو كققان الجققوارح, ولهققذا مققع النفققس, والثققاني مع عنا,ءان: الول
اللققه, طاعققة علققى صبر الجهاد, هذا في ذلك: الصبر الصبر, مثال أقسام



اللققه صققلى النققبي جعلققه عليها, ولهققذا يصبر التي الطاعة أنواع أشق وهو
يكون.  ما أشق السلم, لنه سنام ذرو ة وسلم عليه

المعصية, ولكقن يهوى قد النسان أن الله, يعني معصية عن الثاني: صبر
هققذا وجققل, ويتضققمن عققز اللققه معصية عن صبر عنها, فهذا نفسه يحبس
عققن النفققس حبققس وهققو واحققد عنا,ء الكف, ففيه مع النفس حبس الصبر

مققن أهققون فعققل, وهققو بل كققف أنه إذ بدني تعب فيه ليس المعصية, لكن
هققذه عققن للصققبر قلبيققة معانققا ة فيققه مقا بدنية, غاية مشقة فيه الفعل, ما
المعصية. 

وجققل عققز اللققه المؤلفققة, أقققدار اللققه أقققدار على الثالث: الصبر والقسم
مكروه, بحصول وإما محبوب بفوات إما النفس تلئم ل التي هي المؤلمة
رتبققة, لنققه الصققبر أقسام أقل المر, وهو هذا في نفسه النسان فيحبس

وعققن النسققان باختيققار الطاعققة علققى النسققان, الصققبر اختيققار بغير يأتي
قققدر مققا تمنققع أن بملكك ل, ليس ؟ القدار على باختيارك, لكن المعصية

مكروه.  حصول أو محبوب فوات من عليك الله
الكققرام صققبر تصققبر أن المصائب: إما حلول عند السلف بعض قال ولهذا
مققن أكققبر اليققوم المصيبة نفسك, تأتيك البهائم, وقس سلو تسلو أن وإما

طيققب. تققذكرها تكاد ل حتى فشيئا شيئا تخف ثم النيران من وأحر الجبال
إلققى فالمققآل تسخطت لو حتى تسلو أن وتحتسب, وإما تصبر أن إما إذن

أقسققام مققن الثققالث القسققم البهائم, هذا سلو النسان يسلوا نسيان, أن
التية: بالمور يكون الصبر
يصب ولم بكذا الله أصابني يقول يتسخط التسخط, ل عن اللسان حبس

أصققحا,ء, والنققاس بققالمرض أغنيققا,ء, أصققابني والناس بالفقر فلنا, أصابني
انقطققاع ثبققوراه, وا ويله, وا يقققول: وا هكققذا, ل يقققول ذلك, ل أشبه وما

للصققبر, طيققب منققا ف هققذا هكققذا, لن يققول ذلققك, ل أشققبه ظهراه, ومققا
. ؟ ل أو هذا أيجوز التشكي دون مصيبة من النسان أصاب بما الخبار

  


